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Fastighet:
Fastighetsägare:
ulter:
Konsu

20
014‐01‐10

Blåkllinten 1
Törebboda kommuun
Werm
mlandskonsuult VVS &
Energgiteknik AB

Totalproojekt Etapp 1
Val av energieffektiv
e
viserande åtg
gärder

Fastigheten
Byggår::
1
1970
(tillbygggd 1982)
Area:
5
5404
m2 Atempp
mhet:
V
Vårdcentral
Verksam
Byggnadden uppfördess 1970 och byggdes till 1982.
Byggnadden är uppfördd till hälften i 2 plan och
hälften i 1 plan.

Bygg
gnaden ventileeras idag av 10 st ventilatio
onsaggreegat. I stora delar av byggnnaden finns det kyla
via tiilluften. Det finns
fi
även visssa rum som haar
extraakyla via splitaaggregat.
Bygg
gnaden har tilll största delenn ett styr- och
regleersystem av älldre modell.

I byggnaaden inryms iddag Närhälsann Töreboda
vårdcenttral, Folktandvvården Törebooda samt
Björkänggens tillagninngskök.
Byggnadderna värms upp
u via fjärrväärme.
I byggnaaden finns tvåå stycken undeercentraler ochh
fyra styccken fläktrum.

Krav
Inneklim
mat:
Termisktt inneklimat
Rumstem
mperatur 20°C
C.
Luftkvaliitet
Inga anddra specifika krav
k
på luftkvaalitet än enligtt myndighetsk
krav.
Ljud, ljuus och belysninng
Inga anddra specifika krav
k
på ljud, ljjus och belysnning än myndiighetskrav.
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Byggn
nadens nuv
varande kliimatsystem
m
Energianvändning
f fastighetenn under 2012 var
Energiannvändningen för
139 kWh el /m²Atemp och 152 kWhh värme/ m²Ateemp.
u
Fastigheetsel och verkssamhetsel mätts ej separat utan
ligger påå samma mätaare.
Klimatskkal
Byggnadden har en fassad av murtegel. Fönstren är
ä
koppladde 2-glas i de delar
d
som upppfördes 1970 och
o
2+1-glass i de delar soom uppfördes vid
v tillbyggnaaden.
Fasadpaartier runt fönsstren består avv träpanel.
Fönster och fasadparttier runt fönstrren i den
ä av
ursprunggliga byggnadden är i dåligt skick. Taket är
platt moodell och uppbbyggt av lättbeetong, isolerinng
samt takkpapp.
Värmesyystem
Byggnadden är ansluteen till fjärrvärm
me och värmss via
radiatoreer i ett tvårörsssystem.
Det finnns två fjärrvärm
mecentraler i byggnaden.
b
E i
En
den urspprungliga bygggnaden och enn i tillbyggnadden.
Fjärrvärrmecentralernaa med sin styrr- och reglerutrustninng är ifrån ressp. byggnadsddels uppförandde.
Pumpar saknar trycksstyrning och många
m
styr- occh
m pumpstopp etc. saknas.
reglerfunnktioner såsom
I byggnaaden som upppfördes 1970 liigger samtligaa
förbrukaare (radiatorerr och värmebaatterier) på sam
mma
värmekrrets och värmeen shuntas vidd luftbehandlinngsaggregatten. I den senaast tillbyggda delen finns tvvå
värmekrretsar, en för ventilationsag
v
gregaten och en
för radiaatorerna.
Ventilation
Ventilattionssystemet är uppdelat påå flera
luftbehaandlingsaggreggat som är fråån resp.
byggnaddsdels uppföraande.

FTX--aggregat TA110/FA10:6 venntilerar
folktaandvården. Väärmeåtervinninng i form av
roteraande växlare.
FTX--aggregat TA112/FA12:6 venntilerar vaktm
mästeri
plan 1.
1 Värmeåtervvinning i form
m av plattvärmeeväxlare
Kyla
n till aggregat TA1:6-TA6:66 samt TA10//FA10:6
Kylan
sker via
v luftkylda kylmaskiner
k
ppå taket (DX-k
kyla).
Det fiinns även 20 st
s mindre kylm
maskiner,
splitaaggregat, som försörjer vissaa rum med ex
xtra kyla.
Belysning
Belyssning med penndlade lysrörsaarmaturer.
Belyssningseffekt caa 15 W/m². D
Det saknas
styrniing/reglering av
a belysningeen i byggnaden
n.
Styr och
o övervakninng
Fjärrv
värmcentralernna har äldre sttyr- och
överv
vakningsutrusttning av märkket Siemens,
Sigmaagyr. Ventilattionsaggregat TA1:6 till TA
A6:6
samt TA11/FA11:66 har äldre styyr- och
vakningsutrusttning av märkket Billman.
överv
Ventiilationsaggreggat TA09/FA009:6 och
TA10
0/FA10:6 har ny
n styr- och öövervakningsutrusttning av märkket Siemens, P
PXM. Styr- och
överv
vakningsutrusttningen är ej uuppkopplad tilll
övero
ordnat system..
Proceesskyla
Det fiinns 10 st kylm
maskiner som
m försörjer kyl-- och
frysru
um i köket. Ingen återvinninng av
kondeensorvärmen. Köket är under utredning för
f
omby
yggnad.

Tilluftsaaggregat TA1::6- TA6:6 venntilerar
vårdcenttralen tillsamm
mans med frånnluftsfläktar utan
u
återvinnning. Aggregatten har kylbattterier.
FTX-agggregat TA9/FA9:6 ventileraar köket med
tillhörannde lokaler på plan 1. Värm
meåtervinning i
form av värmerörsväxxlare.
FA11:6 ventillerar
FTX-agggregat TA11/F
omklädnningsrum på plan
p 1. Värmeååtervinning i
form av roterande växxlare.
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Försla
ag till åtgärrder
1: Anpassning av luftbbehandlingsagggregat
TA12:6//FA12:6: s driifttid. Tider annpassas till
verksam
mhet.
2: Installation av nytt tidur i apparaatskåp för
f att kunna
TA11:6//FA11:6. Tiduur installeras för
ställa in önskad drifttiid. Driftiden anpassas
a
till
mhet.
verksam
3: Kompplett injusterinng av samtligaa värmesystem
m.
Eventueell sänkning avv framledninggstemperaturenn.
4: Byte av
a munstyckeen på befintligga vattenarmatturer
till snålsspolande munsstycken.
5: Luftbehandlingsagggregat TA1-T
TA6 med
tillhörannde frånluftsfläktar rivs. Erssätts med tre
stycken nya luftbehanndlingsaggregaat med roterannde
m
värmevääxlare. Befintlligt till- och frrånluftssystem
inkopplaas nya aggregaat.
6: Byte av
a glaspartier vid huvudenttrén. Befintliggt 2–
glasfönsster ersätts meed nytt glas meed lägre U-värrde.

7: Insstallation av soolcellsanläggnning på delar av
a
yttertaaket för produuktion av elennergi.
8: Befintliga koppllade 2-glasföstter i byggnadeens
m nya 3-glaasfönster.
äldre delar ersätts med
b
lantterniner på tak
k.10:
9: Igeensättning av befintliga
Igensättning av beffintliga lanternniner på tak.
B av befintliiga fjärrvärmeecentraler. Befintliga
10: Byte
installationer såsom
m värmeväxlarre, pumpar, sttyroch reeglerutrustninng och apparattskåp i resp.
underrcentral rivs i sin helhet. Nyy styr- och
reglerrutrustning villket medför nyya funktioner som
pump
pstopp etc.
11: Luftbehandlinggsaggregat TA
A9/FA9:6 som
m
betjän
nar Björkängeens centralkökk ersätts med ett
e nytt
aggreegat med effekktivare värmeååtervinning.
Befin
ntligt aggregatt rivs i sin helhhet.
12: In
nstallation av IR-detektorer
I
yrd
för närvarosty
belysn
ning på befinttliga toaletter.
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Identiifierade åtg
gärder

Åtgärd

Investering
kkr

Besparing
kkr/år

Besp
paring
kWh/år

1

Anpassn
ning av aggreegat TA12/FA
A12: s
drifttid..

0,5

1,4

1 900

2

Installattion av tidur för aggregatt
TA11/FA
A11:6.

10

7,6

10 000

3

Injusterring av värmeesystemen.

100

16,9

27 300

4

Byte tilll snålspoland
de munstycken på
befintligga vattenarm
maturer.

30

3,9

6 400

5

Installattion av 3 st nya
n aggregatt som
ersätterr aggregat TA
A1:6 – TA6:6
6 med
tillhörande frånluftssfläktar.

2 000

170

294 000

6

Byte av glaspartier vid
v huvudentrén

30

1,75

2 800

7

Installattion av solceellsanläggning.

700

33,6

30 500

8

Byte av befintliga 2‐‐glasfönster..

1 100

23

37 500

9

Igensätttning av befiintliga lanterrniner.

50

1,0

1 600

10
0

Byte av befintliga fjäärrvärmecen
ntraler.

1 000

30,9

48 400

11
1

a
som
m ersätter
Installattion av nytt aggregat
TA9/FA
A9:6.

800

21,9

27 500

12
2

Installattion av närvaarostyrd belyysning i
toaletteer

100

1,4

1 300

Specifik energianvän
ndning (BBR energi)
e
före åtgärder [kW
Wh/m2, år]:

167 kW
Wh/m2,år

Varav
Fastigheetsenergi [kW
Wh/m2, år]:
Värmeen
nergi [kWh/m
m2, år]:

15 kWh/m2,år
Wh/m2,år
152 kW

2
Verksam
mhetsenergi [kWh/m
[
, år]:

124 kW
Wh/m2,år

Ovan angivna siffror avser energgi för 2012 occh är normalårskorrigeraade med grad
ddagsmetoden.
Fastigheetsenergi är beräknad
b
då det saknas separat
s
mätn
ning av denn
na.
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